Zeszyt techniczny F21

02/2007

F21 P∏ynne jastrychy KNAUF
F211 P∏ynny jastrych KNAUF – jako jastrych zespolony
F221 P∏ynny jastrych KNAUF – na warstwie rozdzielczej
F222 Pod∏ogi podniesione z p∏ynnym jastrychem KNAUF
F231 P∏ynny jastrych KNAUF – na warstwie izolacji
F233 P∏ynny jastrych KNAUF – jako jastrych grzewczy typ A
F234 P∏ynny jastrych KNAUF – jako jastrych grzewczy typ B

Osiàgni´cie konstrukcyjnych, statycznych i ﬁzycznych w∏aÊciwoÊci systemów Knauf jest mo˝liwe jedynie pod
warunkiem wy∏àcznego stosowania sk∏adników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf produktów.

F21

P∏ynne jastrychy Knauf
W∏aÊciwoÊci techniczne z zakresu ﬁzyki budowli

FE 50 Largo

FE 80 Allegro

FE 25A Tempo

Zu˝ycie materia∏u na 1cm jastrychu

ok. 19 kg/m2

ok. 19 kg/m2

ok. 19 kg/m2

Klasyﬁkacja jakoÊci wg DIN EN 13813

CA-C25-F5

CA-C30-F6

CA-C30-F6

(AE 20)

(AE 30)

(AE 30)

Mokra

ok. 2,3 / 2,2*) kg/

ok. 2,2 kg/l

ok. 2,1 kg/l

sucha

ok 2,1 / 2,0*) kg/l

ok. 2,0 kg/l

ok. 1,9 kg/l

Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie

> 25 N/mm2

> 30 N/mm2

> 30 N/mm2

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie przy zginaniu

> 5 N/mm2

> 6 N/mm2

> 6 N/mm2

WydajnoÊç ze 100 kg materia∏u

ok. 53 l zaprawy

ok. 53 l zaprawy

ok. 54 l zaprawy

ok. 0,1 mm/m

ok. 0,1 mm/m

ok. 0,5 mm/m

Rozp∏yw (1,3 l pojemnika kontrolnego)

< 43 cm

< 45 cm

< 45 cm

Czas obróbki

ok. 60 min

ok. 60 min

ok. 40 min

Mo˝liwoÊç chodzenia po

ok. 24 godz.

ok. 24 godz.

ok. 3 godz.

Mo˝liwoÊç obcià˝ania po

ok. 3 dniach

ok. 3 dniach

ok.8 godz

Schni´cie (wskaêniki dla gruboÊci 35mm)

ok. 3 - 6 tygodni

ok. 3 - 6 tygodni

ok. 8 - 14 dniach

Ci´˝ar w∏asciwy(g´stoÊc objetoÊciowa)

Wytrzyma∏oÊç (wskaêniki) po 28 dniach

uzale˝nione od warunków panujàcych na budowie,

dodatkowo wietrzyç

gruboÊci wbudowania i warunków schni´cia (Np.: wietrzenia)

i ogrzewaç

Uk∏adanie ok∏adzin przy wilgotnoÊci resztkowej
(pomiar urzàdzeniem CM)

Dla ok∏adzin paroszczelnych (PCV, parkiet)

≤ 0,5 wilgotnoÊç-%

≤ 0,5 wilgotnoÊç.-%

≤ 0,5 wilgotnoÊç.-%

Dla ok∏adzin paroprzepuszczalnych (dywany, itd.)

≤ 1,0 wilgotnoÊç-%

≤ 1,0 wilgotnoÊç-%

≤ 1,0 wilgotnoÊç-%

Dla ok∏adzin hamujàcych oddawanie pary (p∏ytki i in.)

≤ 1,0 wilgotnoÊç-%

≤ 1,0 wilgotnoÊç-%

≤ 1,0 wilgotnoÊç-%

Jako jastrych grzewczy

≤ 0,3 wilgotnoÊç-%

≤ 0,3 wilgotnoÊç-%

≤ 0,3 wilgotnoÊç-%

Wspó∏czynnik rozszerzalnoÊci termicznej

ca. 0,016 mm/m • K

ca. 0,016 mm/m • K

ca. 0,015 mm/m • K

(ogrzewanie pod∏ogowe)

ca. 0,014 mm/m • K *)

ca. 0,014 mm/m • K *)

ca. 1,66 W/m • K

ca. 1,87 W/m • K

ca. 1,38 W/m • K

Rozpocz´cie grzania

po 7 dniach

po 7 dniach

natychmiast

Maks. temperatura zasilania dla ogrzewania pod∏ogowego

55 °C

55 °C

55 °C

Sk∏adowanie suchej zaprawy

do 3 miesi´cy

do 3 miesi´cy

do 3 miesi´cy

Wspó∏czynnik przewodzenia ciep∏a
(ogrzewanie pod∏ogowe)
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System

Jastrych p∏ynny, samopoziomujàcy
produkty

GruboÊç nominalna mm

F211 P∏ynny jastrych – jako jastrych zespolony
≥ 25

FE 50 Largo
FE 80 Allegro
FE 25 A tempo

Nivellierestrich 425
Dünnestrich 325

F221 P∏ynny jastrych na warstwie rozdzielczej
≥ 30

F231 P∏ynny jastrych na warstwie izolacji

FE 50 Largo
FE 80 Allegro
FE 25 A tempo

≥ 35

FE 50 Largo
FE 80 Allegro
FE 25 A tempo

≥ 35

FE 50 Largo
FE 80 Allegro
FE 25 A tempo

≥ 35

FE 50 Largo
FE 80 Allegro
FE 25 A tempo

≥ 35

FE 50 Largo
FE 80 Allegro
FE 25 A tempo

F233 P∏ynny jastrych – jako jastrych grzewczy typ A

F234 P∏ynny jastrych – jako jastrych grzewczy typ B

F222 Pod∏oga podniesiona z p∏ynnym jastrychem

10-35 mm
5-30 mm
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P∏ynny jastrych Knauf jako jastrych zespolony

F211

Szczegó∏y M 1:5 – przyk∏ady

Ew. zagruntowaç (przy powierzchni ch∏onnej)
Lub brzegowa taÊma dylatacyjna
Wyk∏adzina pod∏ogowa

P∏ynny jastrych Knauf ≥ 25
Lub Knauf Nivellierestrich 425 10-35mm
Lub Knauf Duennestrich (325) 5-30mm (F413)
Srodek gruntujàcy Knauf Estrichgrund

P∏ynny jastrych Knauf ≥25
Lub Knauf Nivellierestrich 425 10-35mm (F422)
Lub Knauf Dunnerstrich 325 5-30mm (F413)
Proﬁl do szczelin dylatacyjnych
np.: migua

Pod∏o˝e - noÊne

F211-V1

wykoƒczenie obrze˝y

F 211-V2 wykoƒczenie szczelin dylatacyjnych

Uszczelniç obrze˝e (jak pod∏o˝e)
P∏ynny jastrych Knauf ≥ 25
Lub Knauf Nivellierestrich 425 10-35mm (F422)
Lub Knauf Dunnerstrich 325 5-30mm (F413)
2xFE – Abdichtung (F455)
(z podsypkà z piasku kwarcowego)
Knauf FE – Impragnierung (F451)
Pod∏o˝e - strop

F21-V3 uszczelnienie ∏àczàce przy powierzchniach przylegajàcych do gruntu

Uszczelnienie przeciwwilgociowe mo˝e zostaç wykonane w przypadku p∏ynnego jastrychu przy zastosowaniu Mostka zaczepnego
Knauf FE Abdichtung w nast´pujàcy sposób
(zobacz szczegó∏y F211-V3)
Zamiast Êrodka gruntujàcego do jastrychu Knauf Estrichgrund na∏o˝ony zostanie jako grunt Knauf FE – Impragnierung (ok. 400g/m2)
Po jednym dniu nale˝y nanieÊç pierwszà warstw´ uszczelnienia Knauf FE Abdichtung (ok. 600 g/m2)
Kolejnego dnia nale˝y nanieÊç drugà warstw´ uszczelnienia Knauf FE Abdichtung (ok. 200 g/m2), która zostanie posypana piaskiem kwar
cowym

Wskazówka:
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W przypadku elementów budowlanych przylegajàcych do gruntu nale˝y wziàç pod uwag´ normatywnà wilgotnoÊç pod∏o˝a.
Ew. uszczelniajàce Êrodki zapobiegawcze powinny zostaç przewidziane przez projektanta

P∏ynny jastrych Knauf na warstwie rozdzielczej

F221

Szczegó∏y M 1:5 – przyk∏ady

Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 8/100
P∏ynny jastrych Knauf
≥

Wyk∏adzina pod∏ogowa
P∏ynny jastrych Knauf ≥ 30mm
Proﬁl do szczelin dylatacyjnych np.: migua

30mm

Papir paraﬁnowy Knauf

Dylatacja budynku

Pod∏o˝e – noÊne

F221-V1 wykoƒczenie obrze˝y na stropie masywnym

F211-V2 wykoƒczenie szczelin dylatacyjnych na stropie
masywnym

Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 8/100
Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 8/100

P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
P∏yta Knauf 9,5mm*)
P∏yta wiórowa o gruboÊci ≥ 16mm
(Ci´˝ar≥ 600 kg/m3) lub
Deski na pióro i wpust o gruboÊci ≥ 21mm

P∏ynny jastrych Knauf ≥ 30mm
Papier paraﬁnowy Knauf
NoÊne deski pod∏ogowe lub p∏yta wiórowa

≥

np.: D150
np.: D152

F221-V4 na drewnianym stropie belkowym F90 od do∏u i od góry F221 – V3 wykoƒczenie obrze˝y na derwnianym stropie belkowym

B A

*) rozwiàzania alternatywne przy wymaganiu po˝arowym F90 (szczegó∏y F221-V4)
A Jastrych p∏ynny

B Warstwy poni˝ej jastrychu p∏ynnego

35 mm

≥ 9,5 mm P∏yta Knauf (A10)
lub
≥ 10 mm Knauf Vidiwall
lub
≥ 10 mm We∏na mineralna (klasa materia∏u
budowlanego A) ≥ 150 kg/m3

Warstwy nie wymagane dla ochrony po˝arowej takie jak np.: twardy polistyren, p∏yta pilÊniowa(przy wykonaniu jak
jastrych p∏ywajàcy) mogà zostaç po∏o˝one poni˝ej wymienionych wy˝ej warstw
Ocena skutecznoÊci: ekspertyza 351/No/Rm
Zobacz tak˝e zeszyt techniczny D11 suﬁt z p∏yt gipsowych i broszur´ Systemy przeciwpo˝arowe Knauf

Wskazówka:

Jako uszczelnienie przeciwwilgociowe mo˝na zastosowaç pap´ uszczelniajàcà Knauf Katja, na którà nale˝y na∏o˝yç warstw´ papieru paraﬁnowego
Knauf jako warstw´ rozdzielczà
• Zobacz tak˝e zeszyt techniczny F457 Papa uszczelniajàca Knauf Katja i broszur´ F20 Knauf systemy pod∏ogowe
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F231

P∏ynny jastrych Knauf na warstwie izolacyji
Szczegó∏y M 1:5 – przyk∏ady na stropie masywnym

P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
Izolacja t∏umiàca odg∏os kroków EPS
Wyrównanie stropu surowego
np.: Knauf Schubo (F416)

P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
Izolacja t∏umiàca odg∏os kroków EPS
P∏yta termoizolacyjna EPS

F231-V2 wyrównanie stropu z EPS DEO

F231-V1 Wyrównanie pod∏o˝a - stropu zaprawà wyrównujàcà
P∏ynny jastrych Knauf ≥35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
Izolacja t∏umiàca odg∏os kroków EPS
Wyrównanie stropu surowego np.: chudy
beton lub masa szpachlowa

F231-V3 Wyrównanie pod∏o˝a betonem lub masà szpachlowà
P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Kàtownik rozdzielczy 50/30
TaÊma samoprzylepna
P∏ynny jastrych Knauf

F231-V6 Rozwiàzanie ró˝nic poziomu jastrychu

P∏ynny jastrych Knauf ≥35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
P∏yta Knauf jako rozk∏ad
obciàzenia
We∏na mineralna - izolacja
wyt∏umiajàca odg∏os kroków

F231-V4 Jastrych p∏ynny na izolacji z we∏ny mineralnej

P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
PE - izolacja t∏umiàca odg∏os kroków
Pod∏o˝e – noÊne

F231-V8 P∏ynny jastrych na piance PE
Izolacja pozioma muru
Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 8/100

Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 8/100
P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
P∏yta termoizolacyjna lub p∏yta
t∏umjàca odg∏os kroków EPS

F231-V5 Jastrych p∏ynny na warstwie termoizolacyjnej lub
t∏umjàcej odg∏os kroków

Wskazówka:

6

P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy
P∏yta termoizolacyjna EPS
Papa uszczelniajàca Knauf Katja(F457)

F231-V7 P∏ynny jastrych na powierzchniach przylegajàcych do gruntu

Jako uszczelnienie przeciwwilgociowe mo˝na zastosowaç pap´ uszczelniajàcà Knauf Katja.
Zobacz tak˝e zeszyt techniczny F457 Papa uszczelniajàca Knauf Katja i broszur´ F20 Knauf systemy pod∏ogowe

P∏ynny jastrych Kanuf na warstwie izolacyji

F231

Szczegó∏y M 1:5 – przyk∏ady na stropach belkowych

Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 8/100

Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 8/100
P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
P∏yta termoizolacyjna lub p∏yta
t∏umiàca odg∏os kroków EPS

F231-V9 P∏ynny jastrych na warstwie termoizolacyjnej lub
izolacji t∏umiàcej odg∏os kroków

P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
P∏yta termoizolacyjna lub p∏yta t∏umiàca odg∏os kroków EPS
Ew. p∏yta przykrywajàca (≥ 9,5mm p∏yta Knauf)
Knauf - sucha podsypka (K437)
20mm, lub Knauf EPO-Leicht (F441)

≥

F231 - V10 P∏ynny jastrych na warstwie termoizolacji
lub izolacki t∏umiàcej odg∏os kroków

Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 8/100
P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
≥ 9,5 P∏yta Knauf jako rozk∏ad
obcià˝enia
We∏na mineralna – p∏yta t∏umiàca
odg∏os kroków lub such podsypka

F231-V12P∏ynny jastrych na warstwie izolacyjnej z we∏ny
mineralnej

F231 -V13 Konstrukcja lekka z Knauf EPO-Leicht

P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
Knauf EPO-Leicht (F441)

≥10

P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
Rozk∏ad obcià˝enia ≥ 9,5 p∏yt
Knauf lub EPS
sucha podsypka Knauf PA (K437)

Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 8/100
Knauf Nivellierestrich 425 ≥ 20mm
Szpachlowanie wyrównawcze Nivellierestrich
425
Knauf EPO-Leicht (F441)

F231 – V14 Wyrównanie pod∏o˝a przy zastosowaniu
podsypki Knauf suchej

Wskazówka:

F231-V15 Wyrównanie pod∏o˝a przy zastosowaniu Knauf
EPO-Leicht

Przy uk∏adaniu warstw wyt∏umiajàcych EPS na suchej podsypce zaleca si´ u˝ycie p∏yty przykrywajàcej; przy warstwach z we∏ny mineralnej jest to konieczne.
Przy uk∏adaniu jastrychu p∏ynnego bez warstwy wyt∏umiajàcej na suchà podsypk´ konieczna jest p∏yta rozk∏adajàca obcià˝enie.
WysokoÊç podsypki 20-100mm, od wysokoÊci podsypki ≥ 50mm dodatkowo zag´Êciç podsypkà suchà podyske.
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P∏ynny jastrych Knauf jako jastrych grzewczy F233/F234
Szczegó∏y M1:5 – przyk∏ady

F234 - jastrych grzewczy typ B

F233 – jastrych grzewczy typ A

Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 10/120
Z folià
P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
Rura grzewcza
Blacha rozdzielajàca ciep∏o
P∏yta izolacyjna
uformowanymi rowkami

Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 10/120
P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm powy˝ej rur
Rura grzewcza
Papier paraﬁnowy Knauf
Warstwa izolacyjna/p∏yta noÊna

F233-V1 wykoƒczenie obrze˝y na stropie masywnym

P∏ynny jastrych Knauf
≥ 35mm powy˝ej rur
rura grzewcza
rura ochronna

F234-V1 wykoƒczenie obrze˝y na stropie masywnym

Knauf - proﬁl L 50/30
Knauf - sztyft mocujàcy 5/45
Knauf taÊma dylatacyjna,
samoprzylepna
Paski wyrównujàce ze styropianu

F233-V2 Wykonanie dylatacji

P∏ynny jatrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
Knauf proﬁl L 50/30
uszytwniony taÊmà klejàcà
Knauf taÊma dylatacyjna,
samoprzylepna

F234-V4 Wykonanie dylatacji
Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 10/120

Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 10/120
Z folià
P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm powy˝ej rur
Rura grzewcza
Papier paraﬁnowy Knauf
Warstwa izolacyjna /p∏yta noÊna

F233-V3 Wykoƒczenie obrze˝y na drewnianym stropie belkowym
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F234-V1 Wykoƒczenie obrze˝y na drewnianym stropie belkowym
czas nagrzewania
ok. 3,4 godz.

FE 80

45

35

czas nagrzewania
ok. 1,8 godz.

P∏ynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier paraﬁnowy Knauf
Rura grzewcza
blacha rozdzielajàca ciep∏o
p∏yta izolacyjna
uformowanymi rowkami

jastrych zwyk∏y

Pod∏ogi podniesione z zastosowaniem jastrychu Knauf
Szczegó∏y M 1:5 – przyk∏ady

P∏yta szalinkowa
Paski brzegowej taÊmy dylatacyjnej
z we∏ny mineralnej
Papier paraﬁnowy
na po∏àczeniu ze Êcianà

P∏ynny jastrych Knauf
(38mm przy systemie Camillo FE 80 Allegro
lub FE 25 A tempo)
Papier paraﬁnowy Knauf
P∏yta szalunkowa
(18mm przy systemie Camillo
z systemem elementów szalujàcych)

Rozstaw wsporników wg systemu producenta ( ≥ 600mm System Camillo)

F222-V4 Pod∏oga podniesiona z metalowymi wspornikami (np.: Knauf Pod∏oga z pustà przestrzenià – system System Camillo)
Wskazówki
Pod∏oga podniesiona z pustà przestrzenià – system Knauf Camillo jest pod∏ogà wg DIN EN 13213

P∏yta szalunkowa
Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna
FE 8/100
P∏ynny jastrych Knauf ≥ 30mm
Wspornik wype∏niony
p∏ynnym jastrychem Knauf

Styki p∏yt okleiç paskami oddzielajàcymi
P∏yta szalunkowa

rozstaw wsporników wg systemu producenta

F222-V1 Pod∏oga podniesiona z mo˝liwymi do wype∏nienia wspornikami z tworzywa sztucznego

Knauf brzegowa taÊma dylatacyjna FE 8/100

Folia PCV wg systemu producenta

≥ 35

Pod∏oga szczelinowa zalana
p∏ynnym jastrychem Knauf

F222-V3 Pod∏oga szczelinowa z pasów folii PCV
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P∏ynne jastrychy Knauf

F21

W pomieszczeniach wilgotnych / poprawa izolacji t∏umiacej odg∏os kroków
F231-V11 P∏ynny jastrych w domowych pomieszczeniach wilgotnych

Knauf Flaechendicht (F435)
Uszczelnienie naro˝a,
Knauf taÊma Flaechendicht (F435)
Knauf silikon sanitarny
Materia∏ wype∏niajàcy z tworzywa piankowego
Knauf Flaechendicht (F435)
P∏ynny jastrych Knauf

Wskazówki:
Zobacz tak˝e broszure:
F20 Knauf systemy pod∏ogowe – konstrukcja i technika obróbki
Zobacz tak˝e zeszyt techniczny:
K435 Knauf Flaechendicht/ taÊma Flaechendicht

bez pomiaru

Poprawa izolacji t∏umiàcej odg∏os kroków przy zastosowaniu p∏ynnego jastrychu Knauf
Konstrukcja noÊna stropu (miejsce kontrolne stropu)

Konstrukcja noÊna stropu (miejsce kontrolne stropu)
22mm p∏yta wiórowa
Belki drewniane 120/180mm
we∏na mineralna gr. 100mm w
przestrzeni pustej suﬁtu (18 kg/m3)

140mm – ˝elbet –
p∏yta stropowa

24mm ∏acenie
12,5mm p∏yta gipsowa

Wykonanie

40mm P∏ynny jastrych Knauf
Papier paraﬁnowy Knauf
9,5 mm p∏yta Knauf
20mm materia∏u wyt∏umiajàcego
odg∏os kroków MW DES sh
wg DIN 4108-10, SD10-OPS
Konstrukcja noÊna stropu

40mm P∏ynny jastrych Knauf
Papier paraﬁnowy Knauf
6,5mm PE taÊmy wyt∏umiajàcej
odg∏os kroków (prod. Geﬁnex)
Konstrukcja noÊna stropu
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Stopieƒ poprawy
wyt∏umienia dêwi´ku
kroków

Wykonanie

Stopieƒ poprawy
wyt∏umienia dêwi´ku
kroków

Δ L w,R

Δ L w,H,R

dB

dB

40mm P∏ynny jastrych Knauf
Papier paraﬁnowy Knauf
40mm materia∏u wyt∏umiajàcego
odg∏os kroków EPS DES sm wg. DIN 4108-10,
SD10-CP3
40mm Knauf sucha podsypka Knauf PA
Konstrukcja noÊna stropu

35

15

Êwiadectwo kontroli
P-BA 154/1992

18
Êwiadectwo kontroli
P-BA 151/1992

40mm P∏ynny jastrych Knauf
Papier paraﬁnowy Knauf
9,5mm P∏yty Knauf
20mm materia∏u wyt∏umiajàcego
odg∏os kroków MW DES sh wg.
DIN 4108-10, SD10-CP5
Konstrukcja noÊna stropu
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Knauf pod∏ogi z pustà przestrzenià – system Camillo

F175

W pomieszczeniach wilgotnych / poprawa izolacji t∏umiacej odg∏os kroków

Obszar zastosowaƒ

Budowa, materia∏y

W∏aÊciwoÊci

Knauf pod∏oga z pustà przestrzenià – system
Camillo to system pod∏ogi sprawdzony wg DIN
EN 13213. Jest to pod∏oga do instalacji z pustà
przestrzenià do 20cm wysokoÊci.
W zale˝noÊci od wykonania spe∏nia ona
wymagania klasy obcià˝enia 2 ew. 3.
Knauf pod∏oga z pustà przestrzenià – system
Camillo znajduje zastosowanie w standarto
wychpomieszczeniach biurowych i takich o
podwy˝szonych obcià˝eniach statycznych, w
aulach, klasach szkolnych, salach wyk∏adowych,
zabiegowych, biurach konstrukcyjnych.

Knauf pod∏oga z pustà przestrzenià – system
Camillo sk∏ada si´ z wsporników stalowych
M12, systemowych elementów szalunkowych
Knauf, Knauf tektury makulaturowej i Knauf
jastrychu p∏ynnego. Na obrze˝ach nale˝y zastosowaç paski wyt∏umiajàce do obrze˝y z we∏ny
mineralnej. GruboÊç nominalna u˝ytego Knauf
jastrychu p∏ynnego wynosi 38mm (gruboÊç
minimalna 35mm). Systemowy element szalunkowy Knauf to specjalna impregnowana p∏yta
gipsowa, wzmocniona z obu stron w∏óknem
szklanym o gruboÊci 18mm, klasa materia∏u
budowlanego A2, wymiar 1.200mm x 600mm.
Wsporniki stalowe sà ocynkowane i do bezstopniowego dopasowania wysokoÊci majà gwint
M12. Dost´pne sà w ró˝nych wysokoÊciach do
ok. 20cm.

Knauf pod∏oga z pustà przestrzenià – system
Camillo sk∏ada si´ z wsporników stalowych
M12, systemowych elementów szalunkowych
Knauf, Knauf tektury makulaturowej i Knauf
jastrychu p∏ynnego. Na obrze˝ach nale˝y zastosowaç paski wyt∏umiajàce do obrze˝y z we∏ny
mineralnej. GruboÊç nominalna u˝ytego Knauf
jastrychu p∏ynnego wynosi 38mm (gruboÊç
minimalna 35mm). Systemowy element szalunkowy Knauf to specjalna impregnowana
p∏yta gipsowa, wzmocniona z obu stron
w∏óknem szklanym o gruboÊci 18mm, klasa
materia∏u budowlanego A2, wymiar 1.200mm x
600mm. Wsporniki stalowe sà ocynkowane i do
bezstopniowego dopasowania wysokoÊci majà
gwint M12. Dost´pne sà w ró˝nych wysokoÊciach do ok. 20cm.

systemowe elementy szalunkowe mo˝na naciàç
no˝em i od∏amaç lub dociàç pi∏à.
• Wci´cia muszà byç podparte przez ew. dodatkowe elementy wspierajàce.
• Po u∏o˝onych Knauf systemowych elementach szalunkowych mo˝na chodziç. Nakrywa
si´ je Knauf tekturà makulaturowà z nak∏adkà
na stykach, minimum 8cm.
• Na obrze˝ach Knauf tektura makulaturowa
unoszona jest tworzàc rodzaj wanny i wg potrzeby przyklejana.
• Elementy wbudowane takie jak otwory rewizyjne, elementy szalunkowe do instalacji elektrycznych lub kana∏y rewizyjne nale˝y wykonaç
przed po∏o˝eniem warstwy tektury makulaturowej.
• Knauf jastrych p∏ynny powinien mieç gruboÊç
nominalnà 38mm (Êrednia gruboÊç jastrychu
minimum 38mm, najmniejsza wartoÊç pojedyncza minimum 35mm).
• Aby ograniczyç wzd∏u˝ne przewodzenie

dêwi´ków, mo˝na np.: przy stojàcych wokó∏ Êcianach wykonaç w pod∏odze z pustà przestrzenià
szczelin´ oddzielajàcà. Szczelina oddzielajàca
musi dzieliç pod∏og´ na ca∏ej d∏ugoÊci i przed
po∏o˝eniem ok∏adziny mo˝na jà dowolnie przesuwaç. Po obu stronach szczeliny oddzielajàcej
pod∏oga z pustà przestrzenià musi byç podpierana elementami wspierajàcymi.

Wykonanie
• Pod∏o˝e musi byç noÊne, czyste i suche.
Pod∏o˝e zagruntowaç styroakrylatem dyspersyjnym, np.: Knauf Êrodek gruntujàcy
(rozcieƒczony z woda 1:1).
• Wsporniki przykleiç do pod∏o˝a klejem do
wsporników PU, tak aby tworzy∏y siatk´ 600mm
x 600mm. Przy pomocy ∏aty mierniczej lub niwelatora ustawiç je do ˝àdanej wysokoÊci.
• Aby osiàgnàç poziom obcià˝enia 3 nale˝y
ustawiç na obrze˝ach dodatkowy wspornik
pomi´dzy punktami siatki, a w kàtach dodatkowy wspornik w odleg∏oÊci 30cm do obu
Êcian.
• W po∏àczeniu ze Êcianà u∏o˝yç paski
wyt∏umiajàce do obrze˝y z we∏ny mineralnej.
Je˝eli nie ma wymagaƒ ochrony po˝arowej, alternatywnie mo˝na zastosowaç pasek przyÊcienny PE z paskami folii.
• Knauf systemowe elementy szalunkowe
u∏o˝yç na wspornikach ∏àczàc je i skleiç klejem
do wsporników PU z ∏bem wspornika. Knauf
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Knauf system pod∏ogi z pustà przestrzenià Camillo
Dane techniczne/ochrona przed dêwi´kiem/elementy systemu

Ochrona przed dêwi´kiem

Dane techniczne
WysokoÊç nabudowania do kraw´dzi górnej
WysokoÊç pustej przestrzeni
Dost´pny przekrój przestrzeni do instalacji
Ci´˝ar powierzchniowy
Klasa obcià˝enia wg DIN EN 13213
OdpornoÊç na uderzenia wg DIN EN 13213
Klasa materia∏u budowlanego
Klasa odpornoÊci ogniowej wg DIN 4102
przy 2kN/m2 obcià˝enia powierzchni
(dowód przez ABP nr. P-MPA-E-03-040
Urz´du Kontroli Materia∏ów NRW)

100-250 mm
44-194 mm
>95%
ok. 100kg/m2
2 /3

Norma-poziom przerzutu dêwi´ku kroków Ln,f,w,R
(oszacowana norma poziomu dêwi´ku kroków Ln,w,R)
Bez ok∏adziny
Ln,w,R = 72 dB
Z ok∏adzinà
Ln,w,R = 52 dB
(tekstylna, produkt Heuga)

Norma-ró˝nica poziomu przerzutu Dn,f,w,R
(oszacowana miara wzd∏u˝nego wyt∏umienia dêwi´ku RL,w,R)
Bez szczelny oddzielajàcej
Dn,f,w,R = 51 dB
Ze szczelinà oddzielajàcà
Dn,f,w,R = 59 dB

A1/A2
F30

Norma-poziom przerzutu dêwi´ku kroków Ln,f,w,R
(oszacowana norma poziomu dêwi´ku kroków Ln,w,R)
Ze szczelinà oddzielajàcà
Bez ok∏adziny
Ln,w,R = 43 dB
Z ok∏adzinà
Ln,w,R = 32 dB
(tekstylna, produkt Heuga)

Zmniejszenie dêwi´ku kroków
Bez ok∏adziny
Z ok∏adzinà
(tekstylna, produkt DLW Strong)
Z ok∏adzinà
(tekstylna, produkt Heuga)

ΔLw,R = 24 dB
ΔLw,R = 26 dB
ΔLw,R = 26 dB

Wskazówka: wyt∏umienie dêwi´ku mo˝e zostaç pomniejszone przez przebiegajàce instalacje rur w pustej przestrzeni
oraz elementy wbudowane takie jak przewody elektryczne i otwory rewizyjne.

Elementy systemu i budowa Knauf pod∏ogi z pusta przestrzenià-system Camillo
Element wspierajàcy
Elementy wspierajàce o przestwanej wysokoÊci na stropie, wysokoÊç do 200mm, siatka 600mmx600mm,
• Materia∏
• Gwint
• Wymiar p∏yty g∏owicy
• Wymiar p∏yty podstawy
• Wycentrowane obcià˝enie niszczàce
• Klasa palnoÊci
• Wykonania, typ

stal, ocynkowana
M12
ø/ 100 mm
ø 60 mm
>20 kN
A1, niepalna
Gesutra, HRB-M12

gruboÊç
gruboÊç

2 mm
2 mm

Forte, F-M12

SML, HRB-M12

Mero, HRB-M12

Element szalunkowy
Knauf system elementów szalunkowych na∏o˝onych na elementy wspierajàce, wymiar 600mm x 1.200mm, gruboÊç 18mm
• Materia∏
• Wymiar
• GruboÊç
• Klasa materia∏u budowlanego
• Ci´˝ar na element
• Pozosta∏e
• Wykonanie, typ

specjalna p∏yta gipsowa, impregnowana, z obu stron wzmocniona w∏óknem szklanym,
600mm x 1200mm
ok. 18mm
A2
ok. 13kg
mo˝na chodziç do obróbki jastrychem p∏ynnym
Knauf system elementów szalunkowych

Paski przyÊcienne
Knauf paski przyÊcienne jako po∏àczenie kraw´dzi ze wszystkimi przylegajàcymi elementami budowlanymi
• Materia∏
we∏na mineralna
• Wymiar
10 mm x 100 mm
• OdpornoÊç na Êciskanie
>5 mm
• Klasa materia∏u budowlanego
A1, niepalna
• Wykonanie, typ
Knauf paski przyÊcienne K436
Je˝eli nie ma wymagaƒ ochrony po˝arowej, mo˝na zastosowaç pasek przyÊcienny PE FE 8/100 z folià

Warstwa oddzielajàca
Pokrycie elementów szalunkowych Knauf tekturà makulaturowà
• Materia∏
• Wykonanie, typ

pokryty tworzywem sztucznym papier pakowy siarczanowy
Knauf tektura makulaturowa

Knauf jastrych p∏ynny
Knauf jastrych p∏ynny jako warstwa noÊna, gruboÊç 38mm
• Materia∏
• Wytrzyma∏oÊç na zginanie
• E-modu∏
• G´stoÊç
• Klasa materia∏u budowlanego
• Wykonanie, typ

Wydanie: Luty 2007
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na bazie siarczanu wapniowego
> 6,5 N/mm2
ok. 18.000 N/mm2
ok 2,1 kg/l
A1,niepalny
Knauf jastrych p∏ynny

